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Dnes jdu k tobě Pane můj

1. Dnes jdu k tobě Pane můj, tak jak 
ty mě zveš a chválím tě.:/ Dnes 
jdu k tobě Pane můj, tak jak ty 
mě zveš a vzývám jméno tvé, 
chválím tě, vzývám jméno Tvé.



Dnes jdu k tobě Pane můj

2. Staré hříchy odhoďme, Ježíš 
přišel k nám víc chvalme ho:/ Staré 
hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám 
víc oslavujme ho, chvalme ho, 
oslavujme ho



Právě teď je chválit

2. On přebývá ve chválách svého lidu, 
má rád, když jeho jméno vzýváme. 
Svou důvěru slož u něj a začni chválit 
jej, sláva Páně toto místo naplní. 
R.: Pána chval, Pána chval, Pána 
chval, Pána chval.       
Tak Pána svého chval. 



Pane smiluj se

Pane, Náš Bože, smiluj se nad námi. 
Ježíši Kriste, smiluj se též. Duchu Svatý, 
slyš naše prosby, Bože, slituj se. 3x



Sláva na výsostech Bohu
Sláva na výsostech Bohu 

a na zemi mezi lidmi mír. Vzdáváme Ti díky, 

pro Tvou velkou slávu, Pane a Bože, 

nebeský Králi, Bože Otče všemohoucí. 

Ty, který snímáš hříchy všeho světa, 

přijmi naše prosby, 

smiluj se, Pane, smiluj se nad námi. 



Sláva na výsostech Bohu

Jenom Ty jsi svatý, jenom Ty jsi Pán, 

Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, 

ve slávě Boha Otce. 

Amen. Amen. Amen.





Čtení ze Skutků apoštolů.

Zatímco (po uzdravení chromého) Petr a Jan mluvili k lidu, přišli na 
ně kněží, velitel chrámové stráže a saduceové. Nelibě nesli, že učí 
lid a hlásají, že v Ježíšovi je vzkříšení z mrtvých. Proto je dali 
zatknout a uvěznit do příštího dne, neboť už byl večer. Ale mnoho 
z těch, kdo tu řeč uslyšeli, přijalo víru, takže počet mužů stoupl asi 
na pět tisíc. Druhý den se shromáždili v Jeruzalémě židovští přední 
mužové, starší a učitelé Zákona. Byl tam i velekněz Annáš, Kaifáš, 
Jan, Alexandr a všichni, kteří byli z velekněžského rodu. Dali je 
předvést a začali je vyslýchat: „Čí mocí anebo čím jménem jste to 
udělali?“ 

Sk 4,1-12



Tu jim Petr, naplněn Duchem svatým, odpověděl: „Přední
mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z
dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl
uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ:
Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy
ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho
stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten 'kámen,
který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kvádr
nárožní'. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není
lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít
spásy.“

Sk 4,1-12



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.



Odp: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův:
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina:
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“



Odp: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.

Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo,
je to podivuhodné v našich očích.
Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho!



Odp: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.

Hospodine, dej spásu,
Hospodine, popřej zdaru!
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.



Aleluja, aleluja, aleluja :/

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme 
a radujme se z něho.



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Jana

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi





Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





předškolní a 1. třída



Dnes jsme v evangeliu 
slyšeli, jak se Pán Ježíš 
dvakrát zjevil svým 
učedníkům.
Apoštol Tomáš s nimi byl ale 
jen podruhé. I nám na 
horním obrázku Tomáš
chybí. Najdeš ho na 
spodním?



2. třída a výše



1. Který den, přišel Ježíš k učedníkům? Proč 
měli zavřeny dveře? 

2. Co jim Ježíš ukázal? Jak se změnila jejich 
mysl?

3. Jaký přídomek měl Tomáš? 

4. Co měl Tomáš udělat, když ho Ježíš vyzval 
k sobě?  





1. Pohlédni s láskou na práci Svatého Otce a odměň jeho 
úsilí, které věnuje všem pronásledovaným, hladovým a 
poníženým.
2. Dej sílu a pevnost kněžím a řeholníkům 
pronásledovaným pro hlásání evangelia. 
3. Uděl utlačovaným národům pokoj a svobodu. 
4. Ujmi se všech nespravedlivě odsouzených a 
vězněných a uděl jim opět svobodu a bezpečí.
5. Sešli, Pane, své světlo a dary Ducha Svatého i na lidi 
této doby. 



6. Dej našim dětem a mládeži dobré učitele a 
vychovatele.
7. Učiň nás vnímavými pro svá vnuknutí, abychom nikdy 
nepřeslechli Tvůj hlas. 
8. Probuď, Pane, v našich srdcích lásku k Písmu svatému 
a dej, abychom Tě v Tvém slově vždy poznali. 
9. Žehnej misionářům, kteří pečují o nemocné, hladové a 
opuštěné, aby i nevěřící poznali Tvou dobrotu. 
10. Vysvoboď naše zemřelé z očistce a přijmi je do své 
slávy. 



Přijmi Pane

1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb, přijmi, Pane, z 
našich vinic víno, z našich polí chléb, z našich 
vinic víno, chléb a víno- spásy znamení.

Přijmi, Pane ze svých polí chléb, přijmi, Pane, ze 
svých vinic víno, ze svých polí chléb, ze svých 
vinic víno, ať nás tvojí mocí promění.

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/



Přijmi Pane

2. Díky za krev za nás prolitou, díky za tvou oběť, 
Pane, díky, vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, 
blíž, díky, že nám sebe nabízíš.

Díky, že jsi přijal úkol svůj, žes šel plnit vůli otce 
svého,z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin,každý
člověk je teď Boží syn.

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/



Svatý
Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech 
Pán. Svatý, svatý třikrát svatý zástupů 
všech Pán. Hosana chóry znějí, andělé 
chválu pějí: zástupů všech Pán. Vchází ve 
jménu Páně, na věky požehnán je zástupů 
všech Pán.



Beránku Boží…

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
smiluj se, smiluj se nad námi. 2x

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
daruj nám, daruj svůj pokoj.



1.Zpívej haleluja, zpívej haleluja,
zpívej haleluja spasení mé je Ježíš.
Koupil mne svojí krví, drahou
nevinnou krví, koupil mne Svojí krví
Ježíš, Ježíš. Amen.

Zpívej Haleluja



2. Jásej haleluja, jásej haleluja, 
jásej smíření dal mi Ježíš. Zmíral 
za moje viny, On sám tolik 
nevinný, zmíral za moje viny Ježíš, 
Ježíš, Amen.



3. Tančím haleluja, tančím haleluja,
tančím vzkříšení dal mi Ježíš. Přijde
on mi to slíbil, přijde vždyť mi to
slíbil, přijde s mocí a slávou Ježíš,
Ježíš. Amen.



4. Hrajte na harfu, loutnu, hrajte na 
buben, flétnu, hrajte k oslavě jména 
Ježíš. Hrajte na housle, píšťalu, 
hrajte na cimbál, kytaru, hrajte, 
vítězem stal se Ježíš, Ježíš, Amen, 
amen.



Kdo stvořil
1. Kdo stvořil /:mrkající hvězdy:/ 3x
Kdo stvořil mrkající hvězdy? Náš 
otec Bůh
2. Kdo stvořil /:vlnící se moře:/ 3x
Kdo stvořil vlnící se moře? Náš otec 
Bůh



Kdo stvořil
3. Kdo stvořil /:létající ptáky:/ 3x
Kdo stvořil létající ptáky? Náš otec 
Bůh
4.  Kdo stvořil /:tebe, jeho i mne:/ 3x
Kdo stvořil tebe, jeho i mne? Náš 
otec Bůh



Kdo stvořil

5. Kdo stvořil mrkající hvězdy, 
vlnící se moře, létající ptáky? 
Kdo stvořil tebe, jeho i mne? 
Náš otec Bůh
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